Vrije kennis
met

vrije licenties
mogelijk gemaakt

In Nederland en veel andere landen wordt
de menselijke creativiteit door auteursrecht beschermd. Daarop bouwen vrije
licenties op. Wilt u bijvoorbeeld dit foto
hergebruiken moet u de naam van de
fotograaf en de vrije licentie vermelden:
Bernard Landgraf, CC-BY-SA. Dat is alles.

Doe mee
en neem

Contact
op

Vertel anderen over Wikimedia Nederland
en wat we doen.
Registreert u zich bij Wikipedia of een
ander Wikimedia-project en help bij het
uitbouwen en beheren van vrije kennis.
Ga naar www.wmnederland.nl en
wordt lid. Leden krijgen korting bij onze
bijeenkomsten zoals de Wikimedia
Conferentie Nederland.
Vereniging Wikimedia Nederland
Postbus 440
5600 AK in Eindhoven
tel. XXX XXX
info@wmnederland.nl

Wikimedia
steunt

Wikipedia
en nog veel meer

Wikipedia
of

Wikimedia
Wat is het verschil?
De online encyclopedie Wikipedia bestaat
sinds 2001. Toen de kosten voor het
onderhoud de eigenaar Jimmy Wales te
groot werden, richtte hij in 2003 een
stichting van het algemene nut op: de
Wikimedia Foundation. Zij is de eigenaar
van Wikipedia en andere projecten.
Bij deze projecten hoort onder meer
Wikimedia Commons, het centraal
mediaarchief met miljoenen bestanden.
Een lijst van deze projecten staat
beneden de Wikipedia-hoofdpagina.
In meer dan dertig landen werden
onafhankelijke nationale Wikimediaverenigingen opgericht, zo ook in 2006 de
Vereniging Wikimedia Nederland.

Wikimedia Nederland
steunt

Wikimedia-projecten
nationaal
Wikipedia wordt door vrijwilligers
bewerkt. Maar Wikimedia Nederland
organisaeert seminars en andere
bijeenkomsten om hen te ondersteunen.
De vereniging maakt het concept van
vrije kennis bekend en adviseert culturele
instellingen bij het vrijgeven en uploaden
van afbeeldingen.

Wikimedia Foundation
steunt de

Wikimedia-beweging
internationaal

Sommige taken kunnen alleen op
internationaal niveau worden uitgevoerd.
De Wikimedia Foundation is voor het
grootste deel van de technische
infrastructuur verantwoordelijk. Ze
bevoordert de verbetering van de
software en heeft initiatieven gestaart die
het bewerken van Wikipedia makkelijker
moeten maken.
Verder helpt de Foundation bij de opbouw
van Wikimedia-verenigingen in landen
waar ze nog niet bestaan. De missie is
immers om iedereen op de aarde toegang
te geven tot de som van alle menselijke
kennis.
Zie ook op Wikipedia de artikelen:
Wikipedia, Wikimediia, vrije kennis

